Voor uw agenda
Woensdag 21 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. de jaarlijkse teamdag.
Mail via administratiesysteem ParnasSys
Deze week hebben alle ouders een mail ontvangen via ons
administratiesysteem ParnasSys. In de mail had het onderwerp groepsouders
o.b.s. De Nijenoert.
Mocht u geen mail hebben ontvangen, vragen we u dit kenbaar te maken bij de
groepsleerkracht.
Versiercommissie
Afgelopen week heeft de versiercommissie op veel plekken in de school
versieringen aangebracht. Deze leuke entourage maakt het gebouw voor de
kinderen een stuk gezelliger. Bedankt daarvoor!

dinsdag 13 september
aangekondigde ontruimingsoefening
Informatieavond gr. 4A en gr. 4B – 19.30 uur

woensdag 14 september
Cursus team – 13.00 – 15.30 uur
Informatieavond gr. 7B – 20.00 uur

donderdag 15 september
Directieoverleg – hele dag
Informatieavond gr. 7A – 19.00 uur

Wespennest
Twee attente leerlingen hebben woensdag een wespennest in de groenstrook op één van de toegangspaden naar school
ontdekt. Zij hebben dat bij de directie gemeld. Een medewerker van de gemeente is die middag meteen ter plaatste geweest
om dit euvel te bestrijden. Goed werk van Jarik en Damian.
Bericht van de leerlingenraad:
Een nieuw jaar met een vernieuwde leerlingenraad. Mare, Karlijn, Marit B en Steffan zijn de leden die vorig jaar ook in de
leerlingenraad zaten. Dit jaar komen Julia Wieringa, Jasmine Bras, Amber Buringa en Suzan Hut de raad versterken. Iedereen
heeft een brief meegekregen waarin de data staan van de vergaderingen. We hopen weer op een gezellig jaar met goede
(uitvoerbare) ideeën.










We werken/praten/zingen over Rupsje Nooitgenoeg. Op YouTube hebben we een filmpje gezien hoe een rups vlinder
wordt.
In het speellokaal gingen we een dansje doen op het liedje:
Tien kleine visjes die zwommen naar de zee. Moeder zei:” Maar ik ga niet mee.
Ik blijf lekker in die oude boerensloot. Want in de zee zwemmen haaien en die bijten je….”. Blub, ( 12 x )
Deze nieuwsbrief wordt op donderdagmiddag geschreven. Zoals het er nu uitziet kan de Zonnegroep niet naar de
Schelpengrot op Nienoord 13 september a.s. Er is te weinig vervoer. Negen kinderen hebben nog geen plek. Welke
ouder/grootouder kan ons uit de brand helpen?
A.s. dinsdag 13 september gaan we een bezoekje brengen aan de Schelpengrot bij Nienoord. Veel ouders hebben zich
spontaan aangemeld om te gaan rijden. Vriendelijk bedankt! Fijn dat jullie zo snel reageren. We vertrekken om ± 9.15
uur.
In de klas fladderen al vrolijke vlindertjes rond! Spelenderwijs leren we over de symmetrie, kleuren en de jongste
kinderen krijgen een plakkertje, de oudste kleuters een kniples. Wat hebben we nodig, hoe gebruiken we alles en hoe
bergen we het weer op?
We leren over de ontwikkeling van de vlinder. Ei / rups / cocon / vlinder.
Het bekende prentenboek Rupsje Nooitgenoeg hebben we ook voorgelezen.
Liedje;
Vlinders fladderen, bijen zoemen
Zomerzon schijnt op de bloemen
Bloemen rood en wit en geel
Wiegen stilletjes op hun steel.
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We werken over vlinders.
Thema boek: Rupsje nooit genoeg.
Liedje: (op de wijs van berend botje)
1,2,3,4,5,6,7 Waar is rupsje Nooitgenoeg gebleven?
Voor de boom, achter de steen?
Nee, hij kroop door de appel heen.
Hap, hap, slik, slik, smullen maar, appels, peren, pruim en taart.
Een plakje kaas en een stuk meloen en….tot slot een blaadje groen.
Wesley is al een week ziek, beterschap gewenst.
Fijn, we hebben genoeg vervoer voor het bezoek naar de schelpengrot.
Maandagavond 19 september is de voorlichtings avond voor de kleuters.



Het is soms even wennen in groep 3. Zolang luisteren en stil zitten, maar deze week gaat het al stukken beter. We
hebben deze week de letter m en s geleerd en we kunnen al heel veel woordjes maken en lezen met alle aangeleerde
letters. Vraag u kind maar eens!
 Met rekenen kunnen we de getallen in de juiste volgorde zetten van 1 t/m 12 en weten we hoe we moeten turven.
 We zijn allemaal begonnen met het verzamelen van punten achter de computer met Veilig leren lezen. Die punten kun je
gebruiken om je hut mee te versieren. Super spannend!
 Kortom, de kinderen hebben weer veel geleerd! Allemaal een heel fijn weekenden tot maandag.
Liefs Juf Kirsten en juf Ankie















We hebben tot nu toe de letters i, k, m en s geleerd. Daar kun je best al veel woordjes mee maken hoor! Vraag uw kind
er maar eens naar.
Om thuis te oefenen: turven t/m 12.
Wij zijn op zoek naar oude kranten en foldertjes van speelgoedwinkels, drogisterijen, supermarkten, enz. Alvast bedankt!
Donderdag hebben de oudste leerlingen van de klas (de leerlingen zonder oudere broer of zus op school) een envelop
va Squla meegekregen. Er zijn nog twee over. Wie heeft er geen mee naar huis genomen?
Twan is zijn slipper kwijt. Hij is donkerblauw met oranje. Heeft iemand zijn slipper gevonden?
Week twee zit er al weer op! We hebben weer veel geleerd deze week, zoals woorden die te maken hebben met familie
en hoe je iemand beschrijft. Met rekenen zijn we bezig met sprongen op de getallenlijn (Niet verder dan 100 hoor)
splitsen tot 20, geld rekenen ook tot twintig. Bij spelling hebben we het over woorden met een korte klank (KIP) en met
een lange klank (HAAS). We zijn begonnen met verkeer en we lezen natuurlijk ook regelmatig. Bij juf Greet zijn we
begonnen met het maken van een verjaardagskalender. Tussendoor doen we spelletjes om elkaar nog beter te leren
kennen.
Op dinsdag 13 september is de voorlichtingsavond, dan vertellen we alles over de gang van zaken bij ons in de groep. Als
u zich nog niet heeft opgegeven kan dat nog. We beginnen om 19.30 en zal om ongeveer 20.30 uur zijn afgelopen.
We wensen iedereen een fijn weekend!
De tweede week hebben we inmiddels alweer achter de rug! Iedereen komt steeds meer in het ritme, het gaat al heel
goed!
Met rekenen zijn we bezig met sprongen tot 100 en het automatiseren van de tweelingen en verliefde harten. Met taal en
spelling werken we over het maken van goede zinnen, iemand beschrijven en woorden met korte en lange klanken.
Grotendeels is dit nog herhaling.
We bespreken in het nieuwe schooljaar altijd met elkaar de regels, wat vinden we belangrijk, hoe zouden we het willen
en hoe maken we het zo fijn mogelijk in onze klas. Leuk om te doen! Daarnaast doen we veel spelletjes samen,
bijvoorbeeld acteerspelletjes.
Aankomende week is de informatieavond voor groep 4a en 4b. U kunt nog steeds het briefje inleveren maar even een
mailtje sturen of zelf een briefje maken mag ook hoor! Het is altijd goed om zoveel mogelijk ouders te zien, ieder jaar en
iedere leerkracht is toch weer anders, u bent van harte welkom!
Voor nu: een ontzettend fijn en heerlijk weekend gewenst!
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Al weer twee weken voorbij. We hebben deze week weer hard gewerkt.
Met rekenen zijn we bezig met de tafel van 6. Deze is nog wel lastig. Ook zijn we bezig om optel- en aftreksommen uit
verhaaltjes te halen. Hierbij zijn we er achter gekomen dat je dan heel goed moet lezen wat er staat om de juiste som er
uit te halen.
Bij taal zijn we bezig met woordwebben en daarna er een verhaaltje van maken.
En bij spelling hebben we het over de lange- en korte klanken.
Ook hebben we wat spelletjes gedaan om elkaar wat beter te leren kennen en spelletjes waarbij we moesten
samenwerken.
De verjaardagskalender is bijna klaar en kan dus volgende week in de klas worden opgehangen, zodat we kunnen zien
wie de volgende jarige is.
Er is een klein foutje geslopen in de nieuwsbrief van vorige week. Onze nieuwe stagiair heet Onur. Excuses hiervoor.
De voorlichtingsavond voor groep 5b / 6b is 20 september.
De gymlessen van groep 5b / 6b op de dinsdagochtend zijn gesplitst. Na de pauze heeft eerst 5b gym en daarna heeft
groep 6b, 3 kwartier gym.
Groep 5b heeft deze week de tafel van zes geleerd. Er kan dus flink geoefend worden. Zo ook de tafels van 1 t/m 5.
Groep 6b kan alle tafels oefenen.
Met rekenen hebben we veel opdrachten gemaakt waarbij het superhandig is al je de tafels goed uit je hoofd weet. Voor
zowel groep 5 als 6 stonden er veel deel- en keersommen op het programma.
Groep 5 heeft bij taal geleerd wat voorzetsels zijn en ermee geoefend.
Groep 6 heeft bij taal geleerd wat het gezegde is en geoefend met persoonsvorm, onderwerp en gezegde.
In twee weken na de zomervakantie hebben we elkaar al best goed leren kennen. Natuurlijk was het wel even wennen:
twee nieuwe juffen en voor de juffen dertig nieuwe leerlingen. De eerste week is gebruikt om allerlei "echte groep 6
dingen" uit te leggen en te bespreken en uit te proberen. De afspraken beginnen al te wennen en wat belangrijk is, hoe er
wordt gewerkt en wat je mag verwachten van de juffen is nu al veel duidelijker.
Om te beoordelen wat de stand van zaken is wat betreft het automatiseren van tafels, hebben we een tafelproef
gedaan. Honderd sommen van de tafels van een tot en met tien en dan allemaal door elkaar in zes minuten. Het is de
bedoeling om in groep 6 zo snel mogelijk een score te behalen van 85 van de 100 goed. Wat blijkt: Werk aan de winkel!
De meeste kinderen behalen nog lang geen 85 %. Er worden foute antwoorden gegeven en/of de snelheid van is niet
hoog genoeg. Komende week nemen we de tafels van 1 tot en met 6 en 10 onder de loep. Door elkaar en met snelheid.
Het belangrijk dat er thuis ook geoefend wordt. Daarvoor doe ik een beroep op ouders en verzorgers.
Wat betreft Leefstijl: omgaan met elkaar, hebben we de afgelopen weken aandacht besteed aan iets op een vriendelijke
of onvriendelijke manier aan elkaar vragen of tegen elkaar zeggen. Het eerste geeft een fijne sfeer, het tweede blijkt niet
zo goed te werken.
We nodigen u uit om op dinsdag 20 september aanwezig te zijn bij de informatieavond van groep 6a. Wilt u het
aanmeldingsstrookje zo spoedig mogelijk (laten) inleveren bij juf Greet of juf Greet?
Nog even genieten van het fraaie nazomerweer. Een fijn weekend gewenst.
We zijn inmiddels al weer lekker bezig. In het kader van de gouden weken doen we energizers, zingen we liedjes,
vertellen moppen en doen we ons te buiten aan andere gezellige activiteiten.
Tussendoor wordt er ook nog wel degelijk gewerkt. Met werkwoordspelling gaan we al behoorlijk los. Hoe spel je
bijvoorbeeld de ik-vorm van beloven in de verleden tijd? En het meervoud van het werkwoord grazen in de verleden
tijd? Bij rekenen gaan we inmiddels ook al volle bak. Want hoeveel procent is 320 van 1600? En we weten inmiddels bij
het vak taal ook wat het werkwoordelijk gezegde is. Hoofdbrekens genoeg dus. :)
Donderdag a.s. is onze informatieve ouderavond. Wij zouden het erg leuk vinden als u daarbij aanwezig zou zijn. Opgave
kan via een briefje richting de leerkracht. Uiteraard zullen we het dan hebben over Snappet. Aangezien uw kind daar het
gehele schooljaar mee werkt is het erg zinvol en leuk om dat te komen aanschouwen. U bent van harte welkom!
Er is deze week via ons systeem ParnasSys een mailtje verstuurd naar alle ouders van groep 7a. Wanneer u dit mailtje
niet heeft gekregen dan ontvangen wij graag z.s.m. van u uw actuele email-adres. Deze kunt u sturen naar
g.vanhengel@westerwijs.nl. Op deze manier kunnen wij u snel op de hoogte brengen van de noodzakelijke informatie
over de klas en uw kind. Alvast bedankt!
Er is een envelop van Squla uitgedeeld.
Woensdag 21 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. de jaarlijkse teamdag.
Goed weekend!
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De week is alweer voorbij. Met rekenen hebben we gewerkt over procenten. Oef, dat is lastig. Maar gelukkig kunnen we
met Snappet heel veel oefenen. En oefening baart kunst! Verder zijn we nu ook gestart met alle andere vakken.
Donderdagmiddag hebben we onze schaduw getekend op het plein. Omdat het september is zijn onze schaduwen heel
lang.
We hebben met de klas onze groepsregels vastgesteld. Deze hangen goed zichtbaar in de klas. Regel nummer 1: plezier
staat voorop!
Fijn weekend allemaal.
De tweede week zit er weer op. De lessen die we maken met de tablet gaan steeds beter. De manier van vraagstelling
en antwoord wordt nu steeds duidelijker voor de leerlingen.
We hebben een ‘nieuwe’ stagiaire in de klas. Kim Leemburg volgt de school voor klasse assistent. Ze is er op de
maandag en dinsdag en tot en met februari zal ze gaan begeleiden. Kim loopt al langer bij ons op school stage. Vorig
jaar in groep 4 bij juf Allet. En nu dus bij ons.
We hebben de afspraken/regels voor in de klas met elkaar besproken. Iedereen heeft deze afspraken/regels goedgekeurd
en officieel zijn/haar handtekening gezet. Goed zichtbaar voor iedereen hangt de poster nu aan de muur van ons lokaal.
Over twee weken op vrijdag 23 september zal de eerste topotoets worden gemaakt. Het gaat over topografie van de
Wereld en Europa. Het huiswerk hiervoor is meegegeven.

maandag t/m vrijdag (woensdag niet):
Spreek de voicemail in op 06-49493792 of mail naar tmo.nijenoert@sksg.nl
Denkt u erom dat u bij het inspreken van de voicemail duidelijk de datum van de aan- of afmelding, naam en groep van uw
kind(eren) vermeldt.
Kosten: € 2,95 – incidenteel overblijven: € 3,45
Post voor de TMO kunt u in de groene brievenbus naast de ingang van de conciërgeruimte deponeren.
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